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و دستي با ذخاييراهنماي آشنا  هاي فارسي نوشتهر

 دكتر قاسم صافي

 دانشيار دانشگاه تهران

 چكيده
و دستاحياي متون فارس:هدف ها، هاي خطي كتابخانه هاي موجود در گنجينة نسخه نوشتهي

و برخي از دانشمندان برجسته، در اين زمينه خدمات شاياني ارائه داده بحث تازه اند، اي نيست

و،هاي رايج لكن فهرست و اين كار را بايد جهتي نو بخشيد  وافي به مقصود طالبان آثار نيست

و صحيح از شيوه . پيروي كردهاي جديد

و حفظ متون فارسي در تمام مراحل آن از جمله كتابت، در راستاي روش:روش هاي احيا

و ساير شيوه و لوح فشرده و مقابله، تصحيح، ترجمه، تدريس، تهيه ميكروفيلم هاي جديد

و فهرست همچنين نسخه تا شناسي و علمي الزم است نويسي آن، استفاده از روش صحيح

و بيشتر محققان قرار گيرد رد بهرهنتايج كار، مو روش مورد نظر در اين مقوله،. برداري بهتر

و استنادي است .روش تطبيقي

با متن حاضر متن بيان موارد آشنايي با فنون خطي،:يافته ها و ويژگي كتاب آشنايي ارزش

و عربي اثر غالمرضا فدايي و آثار كمياب فارسي مي16نسخ خطي كه را بررسي به كند

و فهرست نگاري در ايران؛ مجموعه موازات آثار ديگري از اين دست نظير نسخه خطي

و جستارها به پاس زحمات سي سالة فرانسيس ريشار نسخه شناس برجسته فرانسوي مقاالت

و تصحيح متون نگارش نجيب مايل هروي2به كوشش احمد رضا رحيمي ريسه ، نشر3و نقد

.يافته است

.ميراث فرهنگي. هاي خطي نگاري نسخه فهرست. شناسي نسخه:واژه هاي كليدي



و ششم و زمستان،كتابداري، دفتر چهل 96 1386پاييز

قصـداستاناي چيست تاريخ اي زخود بيگانه  اي؟هـاي، افسانهـي،
ت آگـرا از خويشتـاين كنـن كـآشدــه مـناي و كنـار دــرد ره

سـعلة افسـش نگـرده در  دوش در آغوش امروزش نگررـوزش
كـچش راـم پر تـيپ اري كه بيند رفته راـد رفتـرينـو بازآفـش ه
كـضب تـط شـن نفوـاريخ را پاينده شوـاي رميـهسـاز  ده زنده

بـدوش را پيون امـد كـا كن دگي را مرغ دستـزننــروز  آموز
زنـس حـد از ماضـر تـي تو حـخيوـال توـال تو استقبـزد از  ال

4»اقبال الهوري«

و فهرست كردن كتاب و رساله معرفي ي خطي، يكي از ضروريات برايها ها
و معرفي گذشتة فرهنگي ملت ها در ابعاد تـاريخي، اجتمـاعي، سياسـي، شناخت

و بسياري از زمينه  و ديني، هنري، مردم شناسي و احيـا هاي ديگر پژوهشي است
و مؤسسات فرهنگي نشر آنها، وظيفه .اي است بر دوش محققان

و دسـت هاي معدودي در راه فهرست هاست چهره سال و نسخه شناسي نگاري
و خـارج ايـران، كوشـش خـستگي هاي كهن با گرايش نوشته هاي فارسي در داخـل

و سود بخشي ايفا كرده  و آثار ارزشمندي پديد آورده ناپذير و اند و ادب و به زبـان اند
مي فرهنگ ايران زمين خدمتي بسزا كرده  : هـا اشـاره كـرد تـوان بـه ايـن چهـره اند كه

و والد آنان شيخ آقا بزرگ تهراني، سـيد عبـداهللا انـوار، علينقي منز وي، احمد منزوي،
عبدالحسين حائري، محمدتقي دانش پژوه، ايرج افـشار، مظفـر بختيـار، علـي اصـغر 
مهدوي، سيد محمد باقر حجتي، رضا استادي، احمد حسيني اشـكوري، سـيد جـالل 

آ  ، ي، سـيد محمـود مرعـشي يت اهللا مرعش الدين محدث ارموي، شيخ عبداهللا نوراني،
محمدعلي روضاتي، حبيب اهللا عظيمي، شيخ محمـد تقـي مرواريـد، احمـد گلچـين

نجيب مايـل هـروي، مولـوي معاني، بدري آتاباي، مهدي بياني، ابن يوسف شيرازي، 
محمد شفيع الهوري، حافظ محمود شيراني، حسام الـدين راشـدي، غـالم مـصطفي 

چـالرزبروكلمان، يوري برگل، كارل ريشار، فرانسيس نبي بخش خان بلوچ، قاسمي،
و ديگرانآمبروز .استوري مينورسكي، فؤاد سزگين

و گردآوري فهرست، كـاري بـسيار تـوان اساساً فهرست و نويسي فرساسـت
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ووبيش از آنچه كه بهرة معن و راهنماي بي نام ي براي مؤلف داشته باشد راهگشا
و بي و شناسـايي گمان نشان براي محققان خواهد بود كساني كه در راه شـناخت

و دانـش اسالمي گام برمي-هاي كهن ميراث مكتوب فرهنگ ايراني گنجينه دارند
پـژوهشو متون چاپو ويرايش شناسي، نسخه رهگذر از را زمين ايران ادبو هنرو

مي در زمينة متن و ارج شناسي زنده نگاه .اند گذاري دارند، شايستة قدرشناسي
و هنـر واالي ايرانـي، چنـدان گنجينة زبـ و فرهنـگ و ادب فـاخر فارسـي ان

سنگ است كه به هر كجاي جهان نظر افكنيم، گوهرهايي خـواهيم يافـت كـه گران
و صبغة فرهنـگ جان شيفتة اهل معنا را جال مي  و ادب فارسي و غناي زبان بخشد
از. گذاردو تمدن ايران را به نمايش مي   هـر مؤلفـة ميراث فرهنگي، به يقـين پـيش

و احيـاي آن از و حراسـت و حفظ و شاكلة بخش هويت ملي است ديگر، شالوده
و انتشار، وظيفه مي طريق تصحيح و ارجمند به شمار .رود اي خطير

هـا چـه آنهـا كـه بـه ها وگنج خانه هم اكنون در فراسوي مرزها، در كتابخانه
و چه مجموعه دولت وابسته  نويس ان نسخة دستهاي متعلق به اشخاص، هزار اند

متأسـفانهو انـد فرسـودگي شرف در يا فرسوده آنها از بسياري كه دارد وجود فارسي
و صحيح از آنها در دست نيست  از سويي صدها هـزار سـند. هنوز فهرستي دقيق

و پاكـستان  و اميران مسلمان در خطة هند به خط فارسي از دورة حكومت شاهان
و الزم اسـت شودو ديگر كشورها نگهداري مي  كه اغلب وضعي نامناسب دارنـد

و حراست از ميراث فرهنگي مشترك با ايـن چنـين كـشورها،  براي حفظ هويت
 هـاي ارزشـمند بـراي اهتمامي در نگاهداري، شناسايي، ارزيابي وگـزينش نـسخه 

.انجام گيرد شايسته مصححانو محققان از گيري بهره با انتشارو تحقيقو تصحيح
و سياست در برنامه گذاري و ادب فارسـي و گـسترش زبـان ريزي آموزشي

و آن سوي مرزهاي ايران بخصوص در كشورهاي ياد شده، بايد چنان باشد  ايران
و تـصحيح  و بتوانند از عهدة نسخه شناسـي كه به شناسايي افراد مستعد بينجامد

و انتقادي نسخه  و بتوان بعضي از آثار اصيل ايـن ميـر علمي اث هاي خطي برآيند
و به درستي براي آيندگان به يادگار نهاد . عظيم را بازآفريني كرد

و هاي سالبا وجودي كه در و تحقيـق  اخير براي شناسايي ذخـاير مكتـوب
و كتاب تتبع آنها، كوشش و رساله هايي انجام گرفته هاي ارزشمند به زيور طبـع ها
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و هزاران نسخه در كتابخانه و معرفـي آراسته گرديده و جهان شناسايي هاي ايران
و شده اند چون نيك بنگريم، بـسياري از آنهـا، منطبـق بـا روش علمـي، تحقيـق

و نشر مجدد نياز دارند تصحيح نشده و به بازبيني .اند
و از نتايج بررسي هايي كه تـاكنون دربـارة از سويي بر اساس شواهد موجود

ازميهاي نسخ خطي در ايران انجام شده مجموعه  توان برداشـت كـرد كـه بـيش
و شمار اندكي به زبان هاي سيصد هزار نسخة دست نويس عمدتاً به زبان فارسي

و گويش  و كردي و تركي هاي عمومي وخـصوصي هاي محلي در كتابخانه عربي
هـايي وجـود دارد نويس ايران كه تاكنون شناسايي شده موجود است مسلماً دست 

و كتابخا  و تا كنون شناخته نشدهنهكه در دست افراد انـد هاي خصوصي قرار دارد
در رغم آنكه شناخته شدهو تعدادي نيز علي  هـاي مجموعـة بررسـي نـسخه انـد،

(موجود، ذكري از آنها نشده است  و فهرسـت نگاه شود بـه نـسخه. هـاي خطـي
ص ).مقدمه. هاي اسالمي در ايران نويس هاي دستو گنجينه11نگاري در ايران،

و آثار كمياب«ر تهيه كتاب در كا رسـد به نظـر مـي»آشنايي با نسخ خطي
و فهرست مؤلف سعي كرده در شناسايي نسخه  هـاي نويـسي، موضـوع هاي خطي

و صرف وقت زياد فهرست نويسان خواهد بود مورد  اصلي را كه مستلزم حوصله
آ  و با ارائة اطالعات الزم در اين زمينه، كتابي مرجع در و توجه قرار دهد مـوزش

و كتـاب. معرفي علم نسخه پژوهي پديد آورد  شناسـي ونـسخه فهرست نويـسي
ذلـك تـأليف ايـن پژوهي، علمي نيست كه صرفاً از راه آموزش حاصل شود مـع 

و بـه كتاب مي  تواند به عنوان يكي از منابع با ارزش در تحقيقات نـسخه شناسـي
و دسـت انـدركارانِ عنوان متني پايه، براي تدريس ايـن مطالـب بـه دانـشجويان 

و طالبـان اسـتفاده از گنجينـة غنـي دسـت تصحيح نسخه هاي خطي مفيد باشـد
و مصححان از اين نوع مراجع در كار تحقيقـاتها هاي كتابخانه نوشته و محققان

.و تتبعات خود، استفاده بهتري ببرند
و هر بخـش شـامل چنـد فـصل مباحث اين كتاب در دو بخش تنظيم شده

تاريخچة كوتاهي از نسخه نويسي آثار خطي:ث بخش اول عبارتند از مباح. است
و عربـي،و چاپ سنگي، فهرستي از كتابخانه  هاي مهم داراي نسخ خطي فارسـي
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و خوش و ظاهري نسخ خطي از قبيل كاغذ، خط نويـسي، قلـم مشخصات مادي
و جلوه  و تجليد مركب بخش دوم، اختـصاص. هاي هنري شامل تذهيب، ترصيع

ود به اشاره دار و توضـيحي در مـورد تجميـع اي دربارة ميراث اسالمي در غرب
و نـسخه تشويق نسخه  و تقـويم جويي و امانـت و اهـداء و ذيـل آن وقـف يـابي

و نگـه نسخه و حفاظـت و هاي خطـي و غيرطبيعـي داري آنهـا از آفـات طبيعـي
و چگونگي مرمت نسخه  ن اجتماعي گاري ها به اجمال تا بحث مستوفاي فهرست

و حساس در كتابخانه نسخه هـاي ها وگنجينه هاي خطي كه از كارهاي بسيار مهم
و احياي متون. خطي است  و روش تصحيح در ادامة اين موضوع، موارد تصحيح

و دشواريو ويژگي  و چگونگي حوزه هاي مصحح هاي نـشر متـون هاي تصحيح
و سرانجام از شـيوة بهـره شرح داده مي  و اسـتفاد شود و گيـري ه از نـسخ خطـي

در. شـود هاي اطالعاتي، صحبت مـي ها با تدوين پايگاه جلوگيري از دوباره كاري
و موضوع و آخر به ضمائمي اشاره شده كه اقتضاي عنوان كتاب هـاي آن نيـست

و نقد زيادي مي . طلبدكه از حوصلة اين مقال خارج است بررسي
و تع و آثاري از اين دست كـه در فـن لـيم فهرسـت نگـاري نشر اين كتاب

و دسـت  و دانـشوران و در نـوع خـود معدودنـد بـراي دانـشجويان تدوين شده
مي. هاي خطي، سودمند خواهد بود اندركاران نسخه شود كه مؤلف محترم پيشنهاد

و جنبـة  در تجديد چاپ اين كتاب، متن آن را عمدتاً بـه موضـوع عنـوان كتـاب
و مصححان اختصا  و مطالب حاشـيه آموزشي آن براي دانشجويان راص دهند اي

و از پـرداختن بـه كه در متن به صورت تفاريق ذكر كرده  اند در مقدمه بگنجاننـد
و نـامرتبط بـا موضوع هايي كه نياز آموزشي يا مطالعاتي براي متن پژوهان نـدارد

و يـا در مـتن  و موضوع كتاب است مثل آنچه در ضمائم آورده شده است عنوان
در ها گفتـه شـده، صـرف هاي كتابخانهستدر خصوص معرفي فهر  و نظـر كننـد

و تجديد چاپ، موارد پيشنهادي ماهنامة شماره   گزارش 1386 سال9-8بازنگري
و دانـستني. قـرار دهنـد را مورد بررسـي28و27راث، صفحه مي هـاي معلومـات

و مـصاحبه مختلفي نيـز بـه تفـاريق در كتـاب  و در مجموعـه مقـاالت در هـا هـا
هاي خطي آورده شده است كـه مؤلـف لب مباحث مربوط به نسخه خصوص مطا 

.توانند با امعان نظر در آنها، در تكميل مطالب مورد بحث، بهره گيرند محترم مي
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 نابعم

و ). 1384(رحيمي ريسه، احمدرضا و فهرست نگاري در ايران؛ مجموعه مقاالت نسخة خطي
..مركز نشرميراث مكتوب. تهران.، به كوشش احمدرضا رحيمي ريسه..جستارها

و عربي( مرجع شناسي عمومي ). 1386( صافي، قاسم . فارسي سپ. تهران) و با3هر سخن، چاپچاپار
.تجديد نظر كامل

و آثار كمياب ). 1386(فدايي عراقي، غالمرضا و عربي( آشنايي با نسخ خطي .سمت: تهران). فارسي

ت). 1379(فرخ زاد، محمد  اجتهادي، مجموعة-صحيح متون كهن به شيوة علميتوضيحي در باب روش
و كتابخانه در تمدن اسالمي، .1374مقاالت كنگرة كتاب

و تصحيح متون). 1369(مايل هروي، نجيب و شيوه هاي نسخه هاي خطي. نقد مراحل نسخه شناسي
.هاي اسالمي آستان قدس رضوي مشهد، بنياد پژوهش. فارسي 

و. دانشگاه تهران. تهران. مقاالت روش تصحيح متونمجموعه). 1386(نظري، محمود كتابخانه مركزي
.مركز اسناد


